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וקטיפה

 מיבחר בה שיהיה רצינית, יותר
וה עשינו, כד שונים. בגדים של

 לשמוע חברות כמה הביתה זמנו
תגובות.

 בצורה התלהבו שלנו .החברות **־
 רק ושמענו מהבגדים רגילה בלתי

קט בתוספות אחת, מילת־מפתח
׳אי שיגעון,׳ ׳ממש ״שגעון, נות:

 לקנות רצו בבר והן שיגעון!׳ זה
 שאלה להן הסברנו מהדגמים. חלק
 ועכשיו שלנו, פרטיות דוגמות רק

מב אנחנו החמות התגובות אחרי
 בבגדים בחורף אותן לחמם טיחות

הזה. הסוג מן
 מומחה חיפשנו ראשון .בשלב

 העבודה את שיבצע כדי לעורות
 פגשנו למזלנו מושלמת. בצורה

 ידי בעל פנסיונר חצי מבוגר, אדם
 וללמד עבורנו לעבוד שהסכים זהב,

 בנוסף המיקצוע. סודות את אותנו
 פרטיים שיעורים גם לקחנו לכך
שה לעור, מומחה נוסף, אדם אצל

חי עור. זה פה לנו והראה סביר
 חביבה תופרת גם ומצאנו פשנו

עלינו, האהוב מהבד לנו שתתפור
 כי קייצי, קטיפה בר שהוא ולור, *-י

 לקולקציה גם נזדקק שבקיץ ידענו
 לחפש התחלנו ואז מבד, נוספת
מתאים. מקום

ומאוורר ורוק
ואנט. מיקה מיקאן של העור

 כחול של צבעים בשילובי ואה־סימטרי
 בגדי־ נראיס כך וסגול, אדום וטורקיז,

וטיפול בבית מישיבה שעייפו אחרי

 הכשרה ללא אופנתיים בגדים לעצב והחליטו אומץ קיבלו בילדים,
 לחברות אותם הראו דגמים, סידרת עיצבו ואנט מיקה קודמת. מיקצועית

■ זכרוני דרורה : צילומים לשוק. יצאו שקיבלו השבחים ואחרי

ץ□ גלאביב י ק ל
 מקום רצינו חנות, רצינו .לא

 עם היכרות עשינו ואינטימי. קטן
 שמצאנו עד תל-אביב, מתווכי כל

 חדרים שני דירת קטן, סטודיו
בר מגורינו באזור בקומת־קרקע

ל משמש אחד חדר וייצמן. חוב
 לתצוגה.״ והשני עבודה
 קודם ?״ אצלכן מיוחד ״ומה

ה ציבעי ״הקיץ הצבעים. בל
 אצלנו אבל השולטים, הם גלידה

מיקה. אומרת קיימים,״ לא הם

 ואה- חזקים צבעים אוהבת ״אני
 כל מוגדר. קו לנו אין סימטריות.

 אך אופנתי, זה עושות שאנחנו מה
 מחוייטים לא הם הבגדים שונה.

 ושילובי וזרוק קל בסגנון אלא
 כמו במיוחד, מעניינים הם הצבעים

 סגול ואדום, כחול וטורקיז, כחול
 כחול־לבן וגם וצהוב, שחור ואדום,

ושחור-לבן.
 רעותה. את אחת משלימות הן

מיקה מנהלת. ואנט יוצרת מיקה

 היא ״אנט ממתנת. ואנט נועזת
 והן מיקה, אומרת שלי,״ הברקס
מיקאן. לעצמן קוראות

 הם הקטיפה ביגדי והמחירים?
 עולה פריט כל בשקלים, עדיין
 3500 מחירן השמלות שקל. 2000
שקל.
 משיבה ״לא,״ יקר? קצת לא

 זה זול. ולא יקר לא ״זה מיקה,
 בכיכר־ סיבוב תעשי סביר. מחיר

המחירים.״ מה ותראי המדינה

ונ בדולרים, הם העור? דיברי
 גופיוד דולר. 250ו־ 100 בין עים
 145 חולצה דולר, 100 עולה עור

 מיכנסי דולר. 160 חצאית דולר
דולר. 150 זלמן שורטס
 מחירי את קובעות אתן איך

 לפי מאוד, ״פשוט ביגדי־העור?
 מיקה, עונה מרכיבים,״ שלושה
 ומתח הוצאותינו, החומר, ״עלות

 לעבוד מוכנות שאנחנו הרווחים
עליו.״

י * 1*111 ומלטפת רכה 11 !
• *י ! י ׳ י ■ בציבעי לאביב ^
 ובמחיר לבן אדום, צהוב, שחור׳

 ופרים. פריט לכל שקל 2000 של
בשן. מיקה במקצועיות מדגימה


